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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 (1درس بالجویی )

، دنفداکر خواهی،طلبی، اولیاء، مؤمنان، حاجتعافیتبالجویی، کربال، شام، دین، دنیا،  کلمات کلیدی:

 ، تکامل.مصیبتعشق، محک، 

شتتود وموخت، از این حرکت عمیو و می الحستتینهای بزرگی که از نهضتتت اباعبداهیکی از درس

ست که من عنوان ون را بی سی ا ستقبال کردن »بدیل تاریخ خلقت، در درس بالجویی و پذیرا بودن و ا

صائب شتو که « از م ستهگذا ست. این یکی از مقامات برج ست؛ این مقام، مقام خواص ا ی اهل کمال ا

 ونچه خواهیو گفت شاید برای عموم مردم حرف ثقیلی باشد. عموم مردم طالب عافیت هستند و دعای

ستند؛ عافیتکنند؛ عافیتبر عافیت می ستندطلب و عافیتجو ه خواهند و برای مردمی که می ؛خواه ه

بلند عبودیّت و کمال  هایستتتمت هلّهرفتن به برایدرحدّ متوستتتن زندگی کنند و همّت بلند و عالی 

 طالب هرب الی اه لند،لند کماندارند، عیبی هو ندارد؛ امّا برای خواص، برای کستتانی که طالب مراتب ب

برای اینها  دا در مسیر بندگی حضرت حقّ هستند،طالب همپا بودن و همراه بودن با اولیای خ ند،هست

ست. برای ونها عافیت ستند؛ پذیرای طلبی و عافیتماجرا چیز دیگری ا ست. ونها بالجو ه جویی نقص ا

 روند. ائب میمصائب و بالیا هستند و حتّی به استقبال بالیا و خطرات و مص

 تواند باشتتتد.یاء خدا به دوگونه میستتتمت اولرویکرد ما در رفتن به ،ببینید مقدّمتاً این را عرض کنو،

کنند؛ یک عدّه از مؤمنان، یک ی گروندگان به دین، با اولیاء خدا به یکی از این دو صورت رفتار میهمه

اولیاء را برای خود  د و پذیرای دین الهی شتتدند،ن ووردنعدّه از کستتانی که به اولیاء خدا گرویدند و ایما
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ای، دینی، دین حقّ الهی بوده استتتت؛ در کند؛ در هر دورهحاال هریک از ادیان، فرق نمیخواهند. می

شان میطول تاریخ انبیاء ستند که اولیاء خدا را خرج خود سانی ه کنند؛ ، یک گروه از گروندگان ک

خواهند؛ ونها را کنند که ونها را برای خودشتتان میگونه رفتار میینیک عدّه هستتتند که با اولیاء خدا ا

دهند. اولیاء ها و حاجات و حوائج خودشان هرار میی نیل به خواستهکنند؛ وسیلهی خودشان میهزینه

 روی ازدنباله و اند. هدف این استتت که از رهگذر ارتباب با اولیاء، محبّت به اولیاءخدا برای ونها، وستتیله

های اخروی و های دنیوی و مادّی، چه خواستههای خودشان برسند؛ حاال چه خواستهاولیاء به خواسته

سته سیلهچه حتّی مقامات معنوی و خوا ستههای معنوی؛ ونها را و شان ی نیل به خوا ها و حوائج خود

نی هستند که سبب دهند و اگر هو اولیاء خدا را دوست دارند به این خاطر است که اینها کساهرار می

های خودمان دستتتت پیدا کنیو. اولیاء خدا ابزار و شتتتوند ما به حاجاتمان برستتتیو؛ ما به خواستتتتهمی

 ها و هضای حاجات خویش است. اند؛ غرض نیل به خواستهوسیله

شان را برای اولیاء می ست که خود  خواهند؛ اولیاء خدا راامّا رویکرد دوم، رویکرد گروندگان و مؤمنانی ا

خدا می یاء  خدا میبرای خودِ اول یاء  فدای اول ندگان، خودشتتتان را هو  ند و این گرو ند و خواه خواه

ها و ورزوها و راستتتی عاشتتق اولیاء هستتتند؛ اولیاء برای ونها وستتیله و ابزار دستتتیابی به خواستتتهبه

خاطر ، نه بهودِ ونهاخاطر خاء را دوستتت دارند؛ بهها و اهدافشتتان نیستتت؛ خودِ اولیها و ورماننیازمندی

؛ و معنای دوست داشتن اولیاء خدا توانند ما را به حاجاتمان برسانندای هستند که میاینکه ونها وسیله

یا  دهنددادند یا میی او را های دنیوچون خواسته ،خدا را دوست دارد اءین است؛ واالّ کسی که اولیهم

این  رسانند،قامات معنوی به او مدد مییا حتّی در مسیر سیر م کنندشکالت اخروی او را برطرف میم

 ها و ورزوها هستند؛به ون خواسته ای برای رسیدن خودشوسیله اولیاءدرواهع خودش را دوست دارد و 

خاطر خودِ اولیاء خدا دوست ندارد؛ به این خاطر ونها را به این دلیل ونها را دوست دارد. اولیاء خدا را به

ست  سیلهمیدو ستهدارد که و ستند که او از رهگذر ونها به خوا سد. درحالیهای خودش میای ه که ر

شوق را بهمی ست که ما محبوب و مع شق و محبّت واهعی این ا شوق خاطدانیو ع ر خود محبوب و مع
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به نمر از اینکه محبوب و معشوق لطفی در حقّ ما بکند یا نکند؛ عنایت و توجّهی صرف دوست بداریو؛

ست؛ما بکند یا نکند؛  شق واهعی اولیاء خدا این ا نه اینکه من امام  عطا و موهبتی به ما بکند یا نکند. ع

شفا داد؛ چون  حسین ضو را  را دوست دارم چون مثالً مشکل مادّی زندگیو را حل کرد؛ چون مری

شفیع میگرفتاری شیده تا گناهاشود هایو را برطرف کرد یا حتّی برویو باالتر، چون  ن من نزد خدا بخ

پس دیگر دوستتتش  ،مشتتکل مادّیت را حل نکند اگر امام حستتین ،کنوشتتود. خب من ستتؤال می

پس  ؟دوستش داشتی خاطر این کارها! بهپس دیگر دوستش نداری؟ ،نداری؟! اگر مریضت را شفا ندهد

شتی؛ او را هورا دوست نمی تو امام حسین شتی؛ تو درواهع خودت را دوست دا سیله به دا عنوان و

ای استتت برای دستتتیابی خودت به اهداف و اغرا تتت. مند بودی؛ چون وستتیلهدوستتت داشتتتی و عالهه

دوستش  .خاطر خود امام حسینفقن به است، که محبّت واهعی، محبّت به امام حسیندرحالی

اینکه ولو دوستتتتش داریو؛  ی چشتتتمی هو به ما نیندازد.گوشتتته ولو اینکه امام حستتتینداریو؛ 

ی هیچ شتتفاعت دوستتتش داریو؛ ولو اینکه امام حستتین رین موهبت و عطایی هو به ما نکند.کوچکت

ست. محبّ واهعی نمیهو در حقّ ما نکند شتن واهعی ا ست دا خواهد محبوب را خرج خودش . این دو

ودش خخواهد ها و برومدن حاجات خودش بکند؛ بلکه میی نیل خودش به لذائذ و ورمانکند؛ وستتیله

 خرج محبوب و فدای محبوب کند. را 

یک  رد در پرداختن به اولیاء خدا هستتت.بنابراین با این تو تتیحی که دادم روشتتن شتتد که دو رویک

سته ،رویکرد ستیابی به خوا سطه هرار میونها را برای د سیله و وا صی خویش، ابزار و و شخ دهد؛ های 

ها می فدای ون هد؛ خودش رارویکرد دوم خودش را  ها می خوا ها را برای خودش برای ون هد؛ ون خوا

هد؛ نمینمی لذا در ستتتفر خوا ند.  نه ک به اغرا تتتش هزی یدن خودش  ها را برای رستتت هد ون خوا

بینیتد. یتک گروه از کستتتتانی کته بتا هو شتتتمتا همین دو گروه را می الحستتتینابتاعبتداه

ت شتتدند و مکّه همراه حضتترچه از مدینه به مکّه ومدند و چه در  حرکت کردند، الحستتیناباعبداه

نیل به  پی در الحسینکسانی هستند که ازطریق همراهی با اباعبداه سمت کوفه حرکت کردند،به



 

 4 

 الحستتتینی پذیرش اباعبداهکردند کوفیان ومادهاینها گمان می های خودشتتتان بودند.خواستتتته

شکیل می روند در کوفهمیهو  هستند؛ امام حسین سند و طبیعتاً ه هدرت میدهند؛ بحکومتی ت ر

رسند؛ به به پست و مقام می بودند، الحسینکسانی که در این حرکت و نهضت، همراهان اباعبداه

ومدند.  رستتند؛ ولذا حرکت کردند و همراه اباعبداهمی رستتند؛ به موهعیّت و جاهیمال و منالی می

شاید  ست.  شان هو کو نی سانی که همراه اباعبداهاین یک گروهند؛ اتّفاهاً تعداد  بگوییو اکثریّت ک

ند ند از همین گروه اوّل بود که ف ؛حرکت کرد به محض این ها  کار لذا این ظاهری در  یدند پیروزی  هم

ل و موهعیّت در کار نیستتت، این دستتت پیدا کردن به مقام و ما نیستتت، نیل به مطامع در کار نیستتت،

ه سفر به دست فر از دست دادن ونچه که هست، نس سفر، سفر کشته شدن است، سفر شهادت است،

 صف جدا کردند.  از اباعبداه ،وهتی این را فهمیدند ووردن ونچه که نیست،

نازل در یکی از موهتی در سرزمین عراق،  از مکّه حرکت کردند، ه اباعبداهخاطرتان هست وهتی ک

ای نامه متوهّف شدند. مسیر، منزل زُباله بود.( هایفگاهیعنی یکی از توهّ) بین راه که اسمش زُباله است،

ای اخبار کوفه را برای رستتید؛ بعضتتی از شتتیعیان کوفه طیّ نامه الحستتیناز کوفیان برای اباعبداه

به  هورعُبنعقیل به شهادت رسید؛ هانیبنفرستاده بودند و خبر این بود که مسلو حضرت اباعبداه

پیکی بود؛  یقطر را شاید کمتر شنیده باشید؛به شهادت رسید. نام عبداه  رقطیَ شهادت رسید؛ عبداه

شت نامه سینای ازجانب اباعبداهدا سلوببه کوفه می الح دهد؛ در بین عقیل تحویل بنرد که به م

زیاد هو گفت فقن یک راه ابن زیاد بردند.زیاد دستگیر شد و او را به کوفه نزد ابندست عوامل ابنراه به

سین ست که بیایی و از ح شدن داری و ون این ا شته  و یارانش بدگویی کنی و از  برای نجات از ک

کنیو؛ در غیر این صورت تو در ون صورت ما تو را وزاد می و دستگاه حکومت یزیدی تجلیل کنی؛ یزید

درستت  ،تریبون در اختیارش هرار گرفت را اعدام خواهیو کرد و او هو صتتورت ظاهر پذیرفت. وهتی که

که به  الحستتینعکس این عمل کرد؛ شتتروک کرد به بدگویی از حکومت یزید و ستتتودن اباعبداه

 همین جرم هو در کوفه به شهادت رسید. 
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شیعیان کوفه، خب طی نامه سلوای، خواصّ  سید،بناین خبر که م شهادت ر به  ةعروبنهانی عقیل به 

دادند. این نامه در منزل زُباله  الحسینبداه یقطر به شهادت رسید را به اباعبداهع شهادت رسید،

اصحاب و همراهان خود را  دست حضرت رسید. به محض اینکه این نامه رسید، حضرت اباعبداهبه

خیلی کوتاه ولی کامالً  ،عبارات حضتترت این استتت؛ صتتحبت به صتتحبت کردند.جمع کردند و شتتروک 

مِ ِِبسْْْْْ  ِِ؛ فرمودند: گویاستتت ِاَتاناَِخبٌَْرَِفِظيٌعِقَْت ُلِِ؛َِاّماِبَْع ُد؛ِنِالرَِّحي ِِاهلِلِالرَّح  ِ  ِِفَِانَُّهَِقد  ِب نَِِِعِقيٍلَِوِهاِنئِِِب نُِِِمسْْْْْ 

 ، کشتتتهما ومد و ون خبر بستتیار دردناکی به ما رستتید؛ خبر بستتیار تلخی برای :يَْق طُرٍِِب نَِِِعب ِداهللُِِعر َوَةَِوِ

سلو ست. بنو عبداه وهعربنعقیل و هانیبنشدن م يَعُتنایقطر ا َِخَذلَناِشِْْْْ در کوفه  شیعیان ما که :َوَِقد 

ِِمن ُكُ ِاِِلنِ  به ما خیانت کردند؛ هستتتند ما را خوار کردند؛ َِاَحبَّ ِِف َِ ي رَِِفَمن  ِرل  راَلِفَْ  يَْن صَْْْْْْ پس ِ:جٍَِِحرَِصِْْْْْْ

گردد؛ چون دیگر معلوم است که پیروزی در کار نیست؛ رسیدن خواهد برگردد، برهریک از شما که می

من بیعتو را هو از گردن شتتتما  1:امٌِلَي َسَِعَ ي ِهِِذمبه جاه و مقام و موهعیّت و منصتتتبی در کار نیستتتت؛ 

 . یدبرگرد ،خواهیدبرداشتو؛ دیگر هیچ بیعتی بر گردن شما ندارم؛ شما وزادید؛ اگر می

باله از اباعبداهجا تواریخ نقل کردند که عدّههمین ،خب جدا شتتتدند؛ گروه  ی زیادی در منزل زُ

های خودشان هایی بودند که برای رسیدن به مطامع و خواستهگروه، دسته دسته برگشتند. اینها همان

ند برای این شتتومی همراه شتتده بودند. پس یک عدّه از کستتانی که همراه اباعبداه با اباعبداه

پی این نیستتتند که  هستتتند؛ این گروه در کنند؛ امّا گروه دومی همراه اباعبداهغرض حرکت می

تی برسند؛ به امکاناتی دست کنم وهرتی ش و موهعیّتی برسند؛ به رفاهی،ازطریق این همراهی به مقامی 

ی هستیشان را، ونچه دارند؛ همه پیدا کنند؛ نه، ونها از روز اوّل که حرکت کردند، هصدشان این بود که

شان، هرچه را که دارند و جسو دارایی مادّیشان را، عِنوان اجتماعیشان را، وبرویشان، خاندان و خانواده

شان را در راه اباعبداه سینو جان صد حرکت کردند؛ لذا این گروه  الح فدا کنند. گروه دوم به این ه

                                           

 .231 ص الوری،اعالم طبرسی، و 75 ص ،2 ج ارشاد، مفید، ؛79 ص مقتل، ابومخنف، .1
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 هرچه امام حسین ب عاشورا و روز عاشورا، عجیب است،د تا شچه در منزل زُباله و چه در سایر موار

صرار می شتو، برگردید، از ونها خواهش میکنند که ا شما بردا شان توجیه  کنند،بیعتو را از  حتّی برای

کنند هرچه حضتترت اصتترار میگردند. شتتب عاشتتورا یادتان هستتت دیگر، ونها برنمی کنند،درستتت می

صرارِ ونها بر م برگردید، شتهاندن و فدا کردن همها شان ی دا شان و ریختن جان و خون خود های خود

در شتتب عاشتتورا بستتیار  شتتود. ابراز وفاداری اصتتحاب اباعبداهبیشتتتر می به پای اباعبداه

ست. دشکوه ضرت فرمودند بروید،وفرین ا ضل یدید وهتی که ح ضرت اباالف سه برادر  العبّاسح و 

بلند شدند و چه گفتند!  ی کربال هستند،در صحنه ، برادران امام حسینکه این چهار نفر اندیگرش

سلو شماها دیگر برگردید،عقیبنبعد که حضرت از فرزندان م ستند که  سهو خودتان را  ل خوا شما که 

جِه چه گفت؛ زهیربنبنمستتلو ونها چگونه وفادارانه بیان کردند. ایفا کردید، هین بَجَلی چه گفت؛ عوستتَ

بلند شتتدند و چگونه ابراز وفاداری کردند. یکی گفت اگر هزار بار در  یک به یک اصتتحاب اباعبداه

راه تو کشته شوم و از راهِ این هزار بار کشته شدن بتوانو اندکی مشکل و سختی را از تو و از یاران تو، 

شدی افتخار کنو، مایه دور ،اباعبداهیا  شته  ست؛ حاال که یک ک ست! ون یکی گفت من ا شتر نی ن بی

م و هفتاد بار این کار دوباره زنده شو را بکشند، پیکرم را به وتش بکشند، خاکسترم را به باد دهند،اگر م

به کار رود و شمشیرهایو  هایو را به کار ببرم،هی نیزهمهاگر  دارم!تکرار شود، به خدا دست از تو برنمی

کنو یا از تو دفاک میکنو و دامنو را پر از سنگ می یزی برای دفاک از تو نداشته باشو،چ بشکند و هیچ

شنید اباعبداه! سیناهون تعابیر را مکرّر  صرار می ید؛ از این طرف امام ح شما بروید؛ از ون نکنا د 

  د!چه کردن اعبداهطرف ونها مصّرند که بمانند. روز عاشورا دیدید اصحاب اب

های خودشان و برومدن ی نیل به خواستهرا وسیله اینها همان گروه دوم هستند. اینها امام حسین

روز عاشتتورا  بریزند؛ لذا حاجات خودشتتان هرار ندادند. اینها ومدند هرچه دارند به پای امام حستتین

ها را گیرند. بعضتتیهو ستتبقت می بر هچگونه برای جانبازی در راه اباعبدا کنند وبینید چه میمی

سین شان اندکی تأمّل میدر اذن به میدان  که امام ح  چه کردند! کنند، دیدید چه کار کردند!رفتن



 

 7 

بعد از اینکه ابوذر غریبانه و مملومانه در ربذه از او  تعلّق به ابوذر غِفاری بود، جُون!ون غالم ستتتیاه که م

در خدمت حضتترت بود و بعد از  شتتد؛ در دوران امام مجتبی یدنیا رفت، خدمتکار امام مجتب

سیندر خدمت اباعبداه شهادت امام مجتبی شورا چه دیدید  .بودالح سیاه روز عا این غالم 

ید من هو بروم جانو را فدای شتتتما دهاجازه  !ومد؛ عرض کرد یا اباعبداه خدمت اباعبداه کرد!

ضرت فرمودند: جُون، تو  سایش و راحتی در خانهکنو. ح بیت خدمت کردی؛ زحمت ی ما اهلبه امید و

جُون چه کرد! بغض  کنو؛ برو. دیدیدکشتتیدی؛ نیازی به این کار نیستتت؛ من تو را در راه خدا وزاد می

ست؛ میمی !گفت یا اباعبداه کرد؛ گریه کرد؛ سیاه ا ستو  دانو دربرابر دهد؛ میدانو بدنو بو میدانو پو

شهید  انشما خاند شما   و بعد به پاهای اباعبداه !شومشرافتی ندارم؛ امّا اجازه دهید بروم در راه 

سه زدن بر شروک کرد به بو ضرت و التماس می افتاد؛  دهید من اجازه  کرد که یا اباعبداهپاهای ح

 هو بروم جانو را در راه شما بدهو. 

به چیزی برستتند؛  نیامدند از رهگذر اباعبداهاینها  پیرش، دیدید روز عاشتتورا چه کردند!جوانش، 

حرکت  بریزند. بنابراین کستتتانی که همراه اباعبداه ومدند هر چه دارند را به پای اباعبداه

ما ومدیو برای نیل به  و کدام گروهیو؟راستی جزیک از دو گروهند. ما بهکدام وکنند باید ببینند جزمی

خاطر برومدن نیازهایمان و رفع مشتتتکالتمان، دنبال امام به زیو؟بپردا هایمان به اباعبداهحاجت

  وییو؟!می راه افتادیو و به مجالس اباعبداه حسین

ست،بارها این نکته را مورد  ست، چقدر کوچک ا شت ا فکری چقدر کوتاه نکوهش هرار دادم که چقدر ز

و چقدر  ان!برای رفع مشتتتکالتم مان!حاجات برای برومدن بیاییو، استتتت که ما به مجالس اباعبداه

شت سی ز ستمعین بگویند که ک ست که گویندگان ما، ذاکران ما، این جنبه را تهییج کنند و به م تر ا

امروز مجلستتتمان خیلی مجلس باحالی استتتت؛ امروز روز  حاجت در مجلس نیامده باشتتتد!روز بیام

شب دیگر هرکس حاجتی  ست؛ ام شورا شب عا شب  ست؛ ام شورا  گیرد!تواند بیاید بمی هرچهدارد؛ عا

! چقدر !این چقدر زشت است ی باحال بکنید!ه بخوانو؛ یک گریهخواهو رو حاجت نباشد؛ میکسی بی
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 انستتتانگیرند؛ ولی وجدان ورند؛ به ما ستتتخت نمیوروی ما نمی به بیت! البتّه اهلکوتاهی استتتت

رویو؟! برای چه برای می بیتاهل راستتتی برای چه به مجالسما به ؟انصتتاف کجاستتت کجاستتت؟

هل یتا یه می ب مام حستتتینگر نام ا بال  چه دن جالس راه می کنیو؟! برای  به م افتیو و 

بداه باع بداهکدام رویو؟ جزومی ا باع که همراه ا ند؟ یک از دو گروهی هستتتتیو  تاد  راه اف

را وستتیله هرار دادیو برای نیل به حاجاتمان؟ برای رفع مشتتکالتمان؟ یا اینکه نه، ومدیو  اباعبداه

امروز  اگر ون روز نبودم که به یاری تو بشتابو، بدهیو؛ بگوییو یا اباعبداه! جانمان را برای اباعبداه

 ی مقدّسه هست.که در زیارت ناحیه همان عبارات زیباییویو. می صر خودم به یاری ورمان تودر ع

ست که زیارت ناحیهیک پرانتز باز کنو.  البتّه اینجا صرمعروف ا سه ازجانب امام ع ست ارواحنافداهی مقدّ  ؛ا

سه ازجانب امام هادیگونه نیست. زیارت ناحیهولی ظاهراً این صادر شده است؛ چون سالِ  ی مقدّ

سیدن زیارت ناحیه سه، ر ست 252سال  شدهها درج بنابر ونچه در کتابی مقدّ سال تولّد  هجری ا و 

شده 255امام زمان  سال بعد از ون متولّد  سه  ست؛ یعنی امام زمان تازه  اند. بنابراین برخالف هجری ا

شهوری که می شتباه م صرگویند زیارت ناحیهاین ا سه از امام ع ست؛ نه، ظاهراً از امام  ارواحنافداهی مقدّ ا

بوده یا  هرتقدیر، ازجانب امام هادین بوده استتت. بهاستتت؛ این زیارت در عصتتر ایشتتا هادی

سگری صر، بههبوده، حاال هریک از ائمّ ازجانب امام ع هو هطعاً این زیارت  ارواحنافداههرحال امام ع

: ای جدّ د کهنکنگونه بیان میهو این شتتتود گفت که امام زماناند ولذا به این اعتبار میرا خوانده

ٍرِيَْنِ ِِمنِ َِهلِ صتتدای وهتی اگر زمانه مرا به تأخیر افکند و ون روز نبودم که  غریبو! ُرنِِناصِْْْْْ تو، دشتتت  2 صُْْْْْ

ویو و حاال امروز در عصر خودم به یاری ورمان تو، به یاری راه تو می ال را پر کرد، به یاری تو بشتابو،کرب

                                           

، ج الحسیناالمامموسوعۀ: لاز قبی ؛نقل شدههای دیگری شهرت یافته، با عبارت َهلِِمنِناِصٍرِيَنُصُرني... صورتهجمله که ب ن. ای2

 تَهُ الْاَطْهارِ؟ـــَّهَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُ ذُرِّی: 379طریحی، منتخب، ص و  صُرُنا؟ناصِرٍ یَنْ اَما مِنْ: 631، ص 10
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ی وجودم بارد و همهشتتکِ خون میگیرم. چشتتمو ابرای دفاک از ورمان و اهداف تو جانو را بر کف می

 ی بذل در راه توست. وماده

اسو  وییو؟می مان به مجالس اباعبداهبرای حاجات یک از این دو رویکرد را داریو؟امراستی کدما به

سیاه میبریو؛ جامهرا می امام حسین سیاهپوش میی  سمان را  شیو؛ مجال پا  کنیو؛ بیرق عزا برپو

سیدن به حاجاتمان؟ ومدیو امام حسینماتو برپا میکنیو؛ مجالس می سیله هرار  کنیو؛ برای ر را و

سیو؟ یا ومدیو هرچه را که داریو به پای امام حسیندهیو به چیزهایی که خودمان می  خواهیو بر

دا دانیو که تو از همان اعماق تاریخ ما را صتتتولی می ! اگر ون روز نبودیو،بگوییو یا اباعبداه بریزیو؟

صالب و ارحام بودیو ما را می صدا میزدی؛ همان روز، همان موهعی که ما در ا شتی  زدی و دیدی و دا

شما ومدیو؛  گوییو لبّیک یا اباعبداه!یو میامروز دار صف یاران  سیاه ما هو در  ما را هو بپذیر؛ گرچه 

سیاه نبود؟ صحاال او پ روییو! مگر جُون  سیاه بود، ما دلمان از مع ستش  ست؛یو سیاه ا امّا به  ت و گناه 

سیو؛  بیفتیو؛ به پای حضرت پای اباعبداه ست و پای حضرت را ببو سه بزنیو؛ التماس کنیو؛ د بو

ی وجودمان را، یو؛ همهبلکه ما را بپذیرد که هربانی او بشتتتویو؛ بلکه ما را هبول کند که فدای او بشتتتو

ستیهمه ر چه که داریو؛ مان را، اعتبار و عِنوانمان را، هانوادهمان را به پای او بریزیو. خودمان را، خی ه

 بریزیو.  مان را، امنیّتمان را، همه چیزمان را به پای امام حسینجانمان را، وزادی

سمت این نهضت حرکت رسمی بهاز همان وغاز حرکتشان از مکّه که دیگر  که امام حسین دانیدمی

در داخل مکّه، کار روشنگری را انجام فرهنگی حرکت است،  یمرحلهکه درواهع ی اوّل، در مرحله شد،

شتو ذیدهند؛ امّا وهتمی سرزمین عراق حرکالحجّه از مکّه بهی روز ه دیگر حرکت،  کنند،ت میسمت 

ست. از همان وهتی صریح ا کنند تبیین می خواهند از مکّه حرکت کنند،که می کامالً حرکت مبارزاتی 

سینشهید رویو شویو؛ میشته رویو تا ککه داریو می ای نامه در مکّه بودند، شویو. وهتی امام ح

انگیز تاریخ استتتت. او پستتتر عبرت های بستتتیارنوشتتتتند. محمّد حنفیّه از چهره برای محمّد حنفیّه

ست امیرالمؤمنین صحنها شیو!؛ امّا در  ست! مواظب با محمّد حنفیّه، با معیارهای  ی کربال غایب ا
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ظاهری، ودم بدی هو نیستتتت؛ امّا امام زمان خودش را تنها گذاشتتتت. امام زمانش او را به همراهی با 

هاشو انگیزند. اینها جزو بنیها باز هو داریو که بسیار عبرتاز این چهرهخودشان دعوت کردند و نیامد! 

ستند؛ جزو ستن ی امیرالمؤمنینو خانواده مندان به امیرالمؤمنینعالهه ه صحنهه ی د؛ امّا در 

شورا غایبند. یکی همی سینعا سر امیرالمؤمنین ن محمّد حنفیّه، برادر امام ح ست! پ ست!  ا ا

ست؟ چرا ست؟ با این کجا ّسن اباعبداهنی سماً تو شد. ) که ر ضرتدعوتنامهدعوت  خواهو  را ی ح

ست؛ عبداه جعفر هو می یکی دیگر عبداه جعفر خواند.( سرعمویا ست.  امام حسین دانید که پ ا

ست، طالبابیجعفربن سالم ا شهید بزرگ ا ست وبنعبداه ، پدردر امیرالمؤمنینبرا که   جعفر ا

استتت. حتّی عبداه جعفر دو پستترش را همراه حضتترت  جعفر، شتتوهر حضتترت زینببنعبداه

ستد؛ ابه کربال می زینب ست. میفر سینمّا خودش نی صیحت می وید امام ح  که نرو! کندرا ن

 حنفیّه که ومد نصیحت کرد که نرو!  مثل محمّد

ست؟بنعبداه صحنه !عبّاس کجا شوراچرا در  ست؟ عبداه ی عا شاگرد امیرالمؤمنینبننی  عبّاس 

! های مقابل است؛ امّا کجاست؟ چرا حضور ندارد؟برابر جریاندر است و مدافع حقوق امیرالمؤمنین

عبّاس مالک نیستتت. اهل ستتنّت به ابن بدانیو که علو و معلومات دینی استتت.وموز اینها خیلی عبرت

عبّاس سرچشمه ی تفاسیر اهل سنّت از ابنت؛ همهاس یمفسّر بزرگ د امّت!دانشمن گویند، حِبرِ امّت!می

 تفستتیر بلد استتت، از امیرالمؤمنین چه ازاستتت. هر عبّاس شتتاگرد امیرالمؤمنینگرفته و ابن

ستگی فامیلی دا ا نه علو و معلومات دینی و جزووموخته؛ امّ ست؛ نه واب شتن و علماء دین بودن مالک ا

شتن! چرا  شکه اینها از بنیسیادت دا اهی با امام مالک فقن همر مند؛ محمّد حنفیّه، عبداه جعفر...ها

 است با حضرت نیامدند.  طلبانه رو کردند و چون دیدند خطرزمان است. ونها عافیت

ستتمت ا حرکت بهحرکت م ،بخوانو؛ عرض کردم که حضتترت از همان وغاز فرمودند استتتو نامه راخومی

پیروزی و نیل به مطامع دنیوی نیست. راه ما، راه بال و شهادت است. فرمودند فقن کسی که خودش را 

را بیان  حضتترتمورد از فرمایشتتات  علی بیاید. چندبنشتتهادت وماده کرده همراه منِ حستتینبرای 
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 حضرت دو ،نویسند. عرض کردمای است که حضرت به محمّد حنفیّه میهمین نامه ؛ یک موردکنویم

ولی بعد برای عمره به مکّه  ؛ستته ماه در مکّه بودند. بخشتتی از این زمان را محمّد حنفیّه در مدینه بود

ستتمت عراق نروند. مالهات هو کرد و ونجا هو اصتترار کرد که حضتترت به ومد؛ حتّی با امام حستتین

نامه نوشتتتتند و به محمّد حنفیّه به مکّه نیامده بود، حضتتترت برای او ظاهراً هنوز هرحال زمانی که به

ست:  ستادند. نامه این ا مِ ِِبسْْْ  ِِمدینه فر يِ ِ؛ِنِالرَِّحي ِِاهلِلِالرَّح  ُِمَحمَّدِِِب نِِِنِِِمَنِال ُحسَْْْ ِِالى  این نامه  :َعِ  ٍِِّب نَِِِعِ  ٍّ

محمّد به که  محمّد پسر امیرالمؤمنین) علی،بنسوی محمّدعلی هستو بهبنمن که حسینجانب از

ست.(معروف حنفیّه  ِبَِن  ا ِمن  ِِقبََْ هُِ سانی هو که از بنی :هاشِْْْ ٍَِوَِمن  ستند.و ک شو اطراف او ه نامه این  ها

ست. خطاب به محمّد حنفیّه و بنی شو ا ِ دَِِِب َِلِحقََِِمنِ َِاّماِبَْع ُدِفَِانَِّها ُتهْْ   بدانید هرکس به من ملحق :ِاسْْ 

ِرِكِال َفت حَِ د شهید خواهد شد؛شو ِِب َِل  ِيُد  َِل  ِيَْ  َحق  ه من ملحق امّا فکر نکنید کسی که ب 3:َوِالسَّالمُِِ؛َوَِمن 

دهید، مه ای اَمن و ورام بخواهید به زندگیتان ادااگر در مدینه بمانید و در فض رسد؛نشود به پیروزی می

 د. شویبه پیروزی نائل می فکر نکنید

د خواهد شتتد؛ به شتتهادت خواهد کس همراه من راه بیفتد شتتهید که هرنگویمی صتتراحتبهحضتترت 

محمّد حنفیّه از مدینه به مکّه ومده بود؛ خدمت بعد  از مکّه حرکت کنند!حتّی هبل از اینکه  رستتتید؛

ور چط دانید کوفیانومد و مصرّانه از حضرت خواست که شما به کوفه نروید؛ می حضرت اباعبداه

، برادرتان، ا امام مجتبیدیدید ب ، چه کردند!، پدرتاندیدید با امیرالمؤمنین هایی هستند!انسان

صرار کرد. حضخواهید بروید الاهل زن و بچّه را نبرید؛ خاگر هو می چه کردند! به کوفه نروید! رت یلی ا

شد شما یک فکری می، حاال من راجع به فرمودند: با شات  ؛ ولی بعد که گرداندنداو را بر کنو؛این فرمای

ایستتتاد؛ گفت یا  د حنفیّه ومد ستتر راه امام حستتینستتمت عراق حرکت کردند؛ محمّحضتترت به

                                           

 تفاوت: اندکی با و 155 ص ،17 ج العلوم،عوالم بحرانی، ؛75 ص الزّیارات،کامل قولویه،ناب  ؛87 ص ،45 ج بحاراالنوار، مجلسی، .3

 .41 ص لهوف، طاووس،ابن



 

 12 

بداه باع ند !ا ید؟! حضتتترت فرمود به حرف من فکر کن ید راجع  نداد ّا :مگر هول  یامبر  فکر کردم؛ ام پ

این پیام را برای من وورد که خدای متعال مشتتتیّتش تعلّق گرفته که تو را شتتتهیدِ در راه  خدا

وهتی  4خودش ببیند و مشتتیّت خدا تعلّق گرفته به اینکه خاندان تو را هو استتیرِ در راه خودش ببیند.

 گویی؟! گوید، دیگر تو چه میاین را به من می پیغمبر خدا

هو فرمود برو،  کند که پیغمبربا محمّد حنفیّه میحجّتی که امام حستتینخب با این اتمام 

ضرت از مکّه شود؟ همراه نمی رود؟ چرا با برادرش اباعبداهچرا محمّد حنفیّه نمی هبل از اینکه ح

ِكانََِاِلِفرمودند: و نها صتتحبت کردند حرکت کنند، یک ستتخنرانی برای اصتتحابشتتان کردند؛ با و ِفيناَِِمن 

َجَتهُِ ُِم   ِشْْْْْْْاَءِاهللُِِباِذِلا ِان  ِبحاِا فَْ  يَْر َحل َِمَعناِفَِانِّ ِراِحٌلُِمصْْْْْْْ  هُِ ِِلقاِءِاهلِلِنَْف سَْْْْْْْ َع ى  خواهد کس که میهر 5:ُمَوطِّناِا

اه تن داده، او با ما حرکت کند د و در این راه به شتتهادت و لقاءخون هلب خودش را در راه ما بذل کن

کس یک نفر هو با من نیاید؛ امّا هر علی، حرکت خواهو کرد؛ ولوبن، منِ حسینشاءاه فردا صبحه انک

سوماده شهادت ا سینی  سی با من راه بیفتد؛ از اوّل می ت با من بیاید. ببینید امام ح گویند چه ک

سی با امام حسین ستند. ک سانی ه ست هرهمراهان واهعی من چه ک ست که وماده ا چه دارد در ا

اش را، خاندانش را، پولش را، مقامش را، راحتش را، اش را، خانهبدهد؛ زنش را، بچّه راه امام حسین

 بریزد.  وسایشش را، سالمتش را، جانش را، جسمش را، همه را به پای امام حسین

بعد از حمد و ثنای  اصحاب را جمع کردند؛ طورکه عرض کردم، حضرت اباعبداهشب عاشورا همان

َِ رَبالِوَِالهی فرمودند:  يُقاُ َِلُهَِعُموراَِو اِا َُِ َِار َُْْ ُاسْْاُیِِالَ ِال ِعراِیِفَاُن  وُ ِاهلِلِبِاَنِّ ِسَْْ َِاخبََْرِن َِجدِّیَِرسُْْ َوِِفي اِِءَقد 

ِعدُِ ِقَُْرَمِال َمو  ِ ُدَِوَِقد  َتهْْْ  سول خداجدّم  6:َاسْْْ  سرزمین زودی بهبه من خبر داد که من به ر سمت 

                                           

  . 40طاووس، لهوف، ص بن. سیّد4

 .86 ص نزهۀالنّاظر، حلوانی، و  61 ص لهوف، طاووس،بنسیّد ؛367 ص ،44 ج بحاراالنوار، جلسی،م .5

 .97 ص ،3 ج ،الحسینموسوعۀاالمام و  330 ص عاشورا، فرهنگ ،محدّثی ؛220 ص ،مقتل م،مقرّ .6
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ویو و در و در سرزمینی که نام او عَمورا و کربالست، فرود می ؛شوماده میشوم؛ سوق دعراق کشیده می

شهادت می ست دیگر؛ حضرت همان زمین به  شورا ست. شب عا شده ا سیار نزدیک  رسو و این وعده ب

ِهِ َِاِلِوَِ فرمودند:کنند. دارند برای اصتتحابشتتان صتتحبت می ِمناِِمن  َع داِءِِانِّ َِاُظنُِّيَْو  من گمان  :َ داِاُؤِلِءِاِل 

کنو ون روزی که ما باید در رویارویی با دشمنانمان به شهادت برسیو فرداست؛ که روز عاشوراست. می

َِاِذن ُتَِلُك ِ  فرمودند: ِِمنِّ ِِذمامٌَِِاَِلَِوِِانِّ َِقد  ِف ِِحلٍِّلَي َسَِعَ ي ُك   ی شتتتما اجازه ن به همهم :َفان طَِ ُقواَِجِميعاِا

صهمه دادم که بروید! ستگانو، همهتان! چه ا ستههمه !فَان طَِ ُقواَِجِميعاِا تان بروید!حابو، چه ب جمعی تان د

شتو. را از همه وبیعت ؛ِف ِِحلٍِّبروید.  برابر من ندارید. با هیچ تعهّدی در :لَي َسَِعَ ي ُك  ِِمنِّ ِِذمامٌِی شما بردا

َذا .خیال راحت منِ حستتین را تنها بگذارید و بروید َيُك ِ ِال َّي ُلَِقدِ ِوِه  این شتتب شتتما را پوشتتانده،  :َ هِْْْْْْ

که دشتتتمن شتتتما را )همین تاریکی شتتتب را مرکب راهواری برای خودتان بگیرید  7 :َفاتَِّخُذوُهَِجَمالاِ

ُِكلُِّو بروید.  (بیندنمی لِِِِمنِ ِِبَيِدَِرُجلٍِِِمن ُك ِ َِرُجلٍَِِوِل َيأ ُخذ  دستتتت یکی از  مردان شتتتما،از  هریکِ:بَْي ِت َِاه 

سینمردان اهل شتید؛ بگویید ما  بیت مرا بگیرد و با خودش ببرد که بعداً نگویند چرا ح را تنها گذا

ستیو اعضای خانواده ستگان حسین ی حسینخوا َاُ ُ ِاهللُِ دهیو.را نجات  را نجات دهیو؛ ب َفَج

َخيراِاَجمِِ واوُِك  َِوَِمدا ِِنُك ِ َوِی شتتما جزای خیر بدهد؛ بروید. خدا به همهِ:يعاِا در شتتهرهای  :تََْفرَُّقواِِف ِسَْْْْْْْ

َمِِانَّماَِِفِانَِّتان را بکنید. متفرّق شتتتوید؛ در موطن خودتان پراکنده شتتتوید؛ بروید زندگی خودتان ال َقو 

َِقدِ خواهند. را میرستتعد، این گروه، این هوم، فقن ماین ستتپاه عم :َيط ُ ُبونَِن  ِطََ بَِِِ واَاصْْْْْْْابُوِن ِلََِِوَِلو  َِعن 

تان راحت باشتتتد. دستتتت اینها به من برستتتد دیگر کاری به دیگری ندارند؛ پس بروید خیال اگر 8:َ ي ِری

                                           

 .197 ص وقعۀالطّف، کوفی،ابومخنف و 243 ص ،17 ج العلوم،عوالم ،بحرانی ؛393 ص ،44 ج بحاراالنوار، جلسی،م .7

 االخبار،شرح حیون،ابن ؛ 55 ص لهوف، طاووس،بنسیّد ؛197 ص وقعۀالطّف، کوفی،ابومخنف ؛98 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،ابن .8

 عبارت. در اختالف اندکی با .156 ص امالی، صدوق، و  154 ص ،3 ج
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تأکید کردند که بروید؛ شتتب عاشتتورا  اوّل تا شتتب عاشتتورا جا، از روزاز همان ببینید امام حستتین

ِمصرّانه تأکید کردند که بروید. 

 اتالی متتربترون رود از کترد و بتگی رتس  ماوای ته ندارد هتر کتروه هتای گت تتگف

 اترای متسوتته خلتای بتاد پتهتوان نتتتن  رترک سترده تتن و ناکتتتن به کشتاداده تتن

 اتای متتریتتترم کبتتح رتتواف بتتتراه ط  نیافت کسرو نَشُست به خون می و تا دست

 اتنای متتهان وشتتج د از دوته بایتگانتتبی  هاتتان جتبتتالتود طتبتا نتزم متراز بتتمته

 اتدای متتاهی گتتر شتاورد به افستر نتتس  دهتور ومتوس کشتتا هته بتکتردد ونترگتتب

 اتمای مترّ هتور فتکین عرصه نیست درخ  تتگر استلک دیتنت مُتطتوای سلتا را هتم

کار نیستتتت؛ پول و  و مقامی در جاهبداند ید، ویهرکس با ما مکنند از اوّل تا وخر حضتتترت تأکید می

حسین  هرکس با منِ کار نیست. کار نیست؛ امن و امانی در ثروتی در کار نیست؛ راحت و وسایشی در

سینی میراه می ست دادن هرچه دارد، وماده باید خودش را برای از ،شودافتد، هرکس ح کند. پس  د

است، باید خودش را برای مصیبت و بال و برای  برد و در پی حسینرا می کسی که نام حسین

 بیاورد.  که به هصد نیل به حاجت، رو به اباعبداهرومیّت و فدا وماده کند؛ نه اینمح

ست بگویند این حرف ،خب شما میممکن ا ست که ما میها که  دانیو. مگر زنید خالف ون چیزهایی ا

الحوائج است؛ باب حضرت اباالفضل را،گوییو چالحوائج نیست؟! میباب العبّاسحضرت اباالفضل

ضرت ابا ستن به ح ضلاامّا معنای پیو ست لف شوی که ونجا حاجات به تچی و رو ؟ یعنی وارد دری 

که  ها باش. ونجاستشدی، ون موهع منتمر مشکالت و سختی العبّاسلفضلاوورد. وهتی عاشق ابامی

فکر کرده  العبّاسراجع به اباالفضتتل گونها به حال اینالحوائج استتت. توورد؛ بابحاجات به تو رو می
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ید؟ ند: نهج در مگر امیرالمؤمنین !بود لََِِمنِ البالغه، نفرمود تَِِِاَحبَّنْْاَِاهْْ  ِرِِج  بْْابْْاِاِال بَْيْْ  ِِل  َفق  دَّ َتعِْْ  9:فَْ  َيسْْْْْْْْْْْ 

هل ما ا مههرکس  جا یک  ید پوستتتتینی،  با بدارد  یت را دوستتتت  ماده ب ند. ی رویینی برای فقر و ک

که بیاید، پیوستتتن به  لذا عشتتق اباالفضتتل استتت؛ پستتر امیرالمؤمنین العبّاساباالفضتتل

 وورد. میحاجات به تو رو که بیاید، اباالفضل

 ووخرین باری که ومدند  با اهل حرم کردند، وخرین وداعی که حضتتترت اباعبداه یادتان استتتت در

شان نمانده ودیگر می ستانه دیدند هیچ یاری برای ای ستنددر و شهادت ه  :فرمودند بیتبه اهل ،ی 

اگر زینتی همراهتان استتتت از خودتان جدا کنید؛ چون اینها رحو  هایتان را عوض کنید.بروید لباس

های کهنه به تن ها را هو عوض کنید؛ لباسندارند. حتّی اگر لباس نو و ستتالمی بر تن دارید، این لباس

شناسند؛ حرم رسول محرم و نامحرم نمی شناسند؛اینها زن و مرد نمی ستند.کنید؛ اینها خیلی شقی ه

سرشان نمی و خاندان خدا شما زنان و خاطر لباس حا رند جامهشود. اینها بهپیامبر  ها را بر تن 

سیری بپوشید. بعد هو فرمودند: دختران هو بدرند. بروید جامه َتِعدُّواِِل  َبالءِِی ا شوید برای ب !ِاسْْ  ال! وماده 

َتِعدُّواِِل  َبالِءَِوِاع َ ُمواِی روی ووردن بالیا کنید. شتتوید. خودتان را ومادهمستتتعدّ بال  ُِک  ِوََِانَِّاهللَِحاِفظُِِاسْْْْْْْ 

ست.ِ:حاِميُک ِ  شما ست؛ خدا حامی  شما يُْنَِِامّا بدانید خدا حافظ  َع داءَِِوِسَْْ ِاِل  رِّ ِشَْْ به زودی خدا  :جِّيُک  ِِمن 

َعُلِعاِقبَِشما را از شرّ دشمنان نجات خواهد داد.  َِخي رٍَِوَِيج  و سرانجامِ کار شما را به خیر هرار  :َةَِام رُِ   ِِال  

َوِو خدای متعال دشمنان شما را با انواک بال عذاب خواهد کرد.  :َوِيَُْعذُِّمَِاعاِويُک  ِبِاَن واِعِال َبالءِِخواهد داد. 

ُُِّ ِهِ ُِکُ ِاهللُِيَُْعِو شوید، و خدای متعال در هبال این بالیایی که متحمّل می :راَمةِِن واِعِالنَِّْعِ َِوِال کَِِةِبِاَِِذِهِالَبِ يََّعن 

سارت و این داغ انواک  ونخدا در هبال  شوید،عزیزانتان که متحمّل می های سنگیناین مصیبت عمیو ا

ُکواا نصیب شما خواهد کرد. بعد فرمودند: هها و سربلندیها و کرامت و بزرگوارینعمت نکند از  :َفالَِتهْْ 

کنید. شِکوه کنید؛ نکند گِله  دارید، مصیبتی به شما روی وورده، از اینکه مشکلینکند کنید؛ بالیا شِکوه 

                                           

 .401 ص ،2 ج الغارات، ثقفی، و 247 ص ،64 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛448 ص ،112 حکمت ،هالبالغنهج سیّدرضی، .9
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ی خودشتان که تا دهایقی دیگر این خیمهگویند! به زنان مقیو  حاال ببینید حضترت به چه کستانی می

َتِعدُّواِِل  َبالءِِد: نگویسپاه عمرسعد به وتش کشیده خواهد شد. به اینها می دستبهها خیمه د: نگویمی !ِاس 

کُِ ِشکوه نکنید.  :واَفالَِتهْْْْ  رَُ  ِ از بالها  َِقد  َُ ُق َنِتُک  ِماِيَْنْ  بِاَل سِْْْْ با زبان چیزی نگویید که هدر و  10:َوِِلِتَُْقوُلوِا

ما را بشتتت لت شتتت ند. اظهار عجز درمنز بتبراک ید. این ها، بالیا و ستتتختیبر مصتتتی ستتتخن ها نکن

هستند، باید این  با اهل خیام در وخرین وداک است. کسانی که با امام حسین الحسیناباعبداه

وارد سرزمین کربال  طرتان هست؛ گفتیو وهتی امام حسینها را خطاب به خودشان بدانند. خاحرف

هو نداد حضرت  سمت کوفه بروند؛ اجازهنداد حضرت به اجازه ومد جلوی حضرت را بست و شدند، حرّ

گیریو تا ببینیو چه می را در پیش می: پس یک راه ستتتوستتتمت مدینه برگردند. حضتتترت فرمودندبه

م، راهی بود که به کربال یو. این راه ستتوکند و ببیند چه باید بکنکوفه کستتب تکلیف  حرّ از ؛ تاشتتودمی

بیایند به امام مردمی  تاستتتیدند، جایی بود که نه دستتتترستتتی به وبادی بود ر ومد. وهتی به ون منطقه

شند کمک دهند، حسین شته با سی به وب بود که الاهل وب در اختیار دا ستر که نامه به تا این .نه د

ي نِِ :حرّ رستتتید که هیچ  ی کهاجایی که هستتتت، در منطقهرا همان امام حستتتین 11:َجع ِجع ِبِال ُحسَْْْْْْْْْْ

ونجا  کوبش کن و دیگر نگذار جایی برود. حضتترت که بهجا میخامکانی ندارد، همان دستتترستتی به هیچ

سو این سؤال کردند ا سیدند،  سور ست؟ ا ضرت نقل کردند تا اینهای مخجا چی باالخره که تلفی برای ح

َاُعوُذِِبَکِِمَنُِ  َِِّانِّ ِاَل ِّ گویند. وهتی این را گفتند، حضتتترت فرمودند: جا کربال هو میعرض کردند به این

هِ ِاِِبرم. بعد فرمودند:ها و از بالها به تو پناه میخدایا من از حزن و اندوه 12:الَکر ِمَِوِال َبالءِِ َُِلوِا ُعِذاِمَِن  و ُِْْْْْْْْ

                                           

 مجلسی، از: نقل به 158 ص الکربالء،وبطلۀالحسین مغنیه، و 23 ص ،2 ج السّبطین،معالی مازندرانی، ؛276 ص مقتل، مقرّم، .10

 .156 ص العیون،جالء

 .309 ص ،17 ج العلوم،عوالم بحرانی، و 431 ص ،7 ج سفینۀالبحار، قمی،محدّث ؛76 ص ،45 ج بحاراالنوار، مجلسی، .11

 .232 ص ،17 ج العلوم،عوالم ،بحرانی و 81 ص لهوف، طاووس،بنسیّد ؛381 ص ،44 ج بحاراالنوار، جلسی،م .12
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َُِلواِاِِبیت خودشان فرمودند:به یاران و اصحاب و اهل 14؛تَْر َحُ واِِمن  اِقُفواَِوِِل13ِ؛َ ر ٍمَِوَِبالءٍِ فرود بیایید؛  :ن 

سرزمین اندوهاین سرزها و غوجا  صیبتها و  ست. متوهّف مین بالها و م جا حرکت از این شوید و دیگرها

 نکنید. 

َُِلواِاِِگوید: میبه تو  حسین ،بال باشی؟ در سرزمین کرب و حسین خواهی بامی َِ ر مٍِمَِهْ ذاِن  ُع ُِ ِو 

ه و ماتو جا متوهّف همین :تَْر َحُ واِِمن  اَوَِبالٍء؛ِِقُفواَِوِِل شتتوید. از این ستترزمین بال، از این ستترزمین غصتتّ

 جا، جایی استتت که به ما وعده دادند. کستتی که با امام حستتینحرکت نکنید؛ عبور نکنید. همین

شتتود؛ ی کرب و بال میاندازد و مقیو عرصتتهوید و بارش را میدر ستترزمین کرب و بال فرود می ،استتت

بت ید چرا این هاهفکر کرد حالبهتا بالستتتتت. پذیرای  که از تر جده کردن بر مهری  مه بر ستتت

وثار  الحسینبر تربت اباعبداه ؟ و چقدر سجدهاز خاک کربالست تأکید شدهو  الحسیناباعبداه

 الحسینبر تربت اباعبداه اجعه کنید؛ خیلی عجیب است. سجدهبه روایات مر و برکات عجیبی دارد!

باطنی و معنوی دارد؛تأثچه  یاتی که در ثواب ذکر گفتن  یرات عمیق  با تستتتبیحی که از تربت یا روا

که تو اینها این نیستتت  چرا این تأکیدها را کردند؟ ویا معنای خاک کربالستتت؛ از الحستتیناباعبداه

عنی ، یگذاری روی این خاکمیکه ستترت را  !ببین هو ستتاکن ارض کرب و بال باش؟ تو هو فرود بیا؟

  !بال باش ا بر زمین کرب و بال؛ تو هو هرینویی. تو هو فرود بیفرود می

 ستتازند؛ پذیرای بالیند؛ب و بال میاندازند و در پناه خدا با کربنابراین حستتینیان در دشتتت بال بار می

مگر نه این  ؛کنوستتتؤال می. حاال ورمندگریزند و در پناه یزید میامّا یزیدیان از بال می پذیرای کربند؛

ست  مٍِيَِِْلُِّكُِکه ا سرزمینی کربالست،هر رو 15:الءُِر بَِكَِِِر ضٍَِاِِلُِّكُِِِوَِِوراءُِعاشُِِْْو  شورا و هر  چه بنابراین با ون ز عا

                                           

 عبارات. در اختالف اندکی با .49 ص مثیراالحزان، ی،نماحلّابن و  81 ص لهوف، طاووس،بنسیّد .13

 .221 ص ،4 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی .14

 .از اقوال اهل معرفت .15
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 . کسی که با حسینندسویه نیسترود یکرود و کسی که به شام میگفتیو، کسی که به کربال می

و در پناه خدا  16؛ُ  َِِّانِّ َِاُعوُذِِبَکِِمَنِالَکر ِمَِوِال َبالءِِاَل ِّ اندازد. فرمود: سرزمین کرب و بال بار می است، در

صائب و بالیا می ست از بال می شود؛پذیرای م سی که با یزید ا  ورمد. حالیزد و در پناه یزید میگرامّا ک

 همراه امام حسینخواهند هستند و می گونه است، باید به کسانی که طالب امام حسینکه این

؟ خواهیراحت و وسایش می ؟ بیا کربال!خواهیخانمانی میبی ؟ برو شام!خواهیخانه می :بگوییو ،باشند

. زنده ماندن بیا کنار حستتتین خواهی؟ بیا کربال!برو شتتتام؛ در کنار کاز یزید! ستتتختی و بال می

پول و ثروت  خواهی؟رایی می؟ بیا کربال! داخواهیکشتتته شتتدن و شتتهادت می ؟ برو شتتام!خواهیمی

شام! ی؟خواهمی شام!خواهیسالمت می ؟ بیا کربال!خواهینداری می برو  ؟ بیا خواهیبیماری می ؟ برو 

 ؟خواهیو سامان می سر ؟ بیا کربال!خواهیتهمت و توهین می ؟ برو شام!خواهیوبرو و احترام می کربال!

شام! بیبر سرپناه می ؟ بیا کربال!خواهیسامانی میسروو  شام! ووارگی میخواهیخانه و   خواهی؟؟ برو 

ی را وواره بیتهلگونه ادیدید چ ها را وتش زدند؟!؟ بیا کربال! دیدید خیمهخواهیستترپناهی میبی

صحرا کردند؟! شام!خواهیبرخورداری می بیابان و  سیراب بودن  ؟ بیا کربال!خواهیمحرومیّت می ؟ برو 

شام! خواهیمی شنگی و عطش می؟ برو  شوهر می ؟ بیا کربال!خواهیت شام!خواهیزن و فرزند و   ؟ برو 

شوهر، داغ فرزند، داغ همسر می شهیده ند؟! دیدید چه کرد ؟ بیا کربال!خواهیداغ  شورا حتّی زن  روز عا

شام!خواهیهو داریو. دنیا می صحنه ؟ بیا کربال!خواهیدین می ؟ برو  ست. دیدید وهتی کربال  ی دین ا

  را هطع کردند چه فرمود؟ العبّاسحضرت اباالفضل ست راستد

ِ ِْْْْْْ ْْْْْْن ي مِْْْْْْ َْْْْْْ ِي  ُ ُْْْْْْ ت  ْْْْْْ ع طَْْْْْْ َْْْْْْ ِق ِِان  ِاهلِل ِ َو

يْْْْْنِِ قِْْْْْ يَْْْْْ ِالْْْْْ  ِصْْْْْْْْْْْْْْْْاِوِی ِِامْْْْْْاِم ن  ِعَْْْْْ َِو
ِ

ِِويْْْْْْْنِْْْْْْْ ِ ن  ِعَْْْْْْْ داا َْْْْْْْ ِاَب ُِاحْْْْْْْامِْْْْْْْ  ِِانِّْْْْْْْ 

لِِ جْْْْْْ  بِْْْْْ ِِّ نَْْْْْ رِِ الْْْْْنَّْْْْْ اهِْْْْْ يْْْْْنِِ الْْْْْطّْْْْْْ َمِْْْْْ 17ِاِل 
ِ

                                           

 .232 ص ،17 ج العلوم،عوالم ،بحرانی و 81 ص لهوف، طاووس،بنسیّد ؛381 ص ،44 ج بحاراالنوار، جلسی،م .16

ی، قمّ محدّث و 192 ص ،3 ج االخبار،شرح ون،حیابن ؛108 ص ،4 ج شهرآشوب،ابن مناقب، ؛40 ص ،45 ج بحاراالنوار، مجلسی، .17

 .177ص  المهموم،نفس
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ِ فرمودند:! خواهی؟ دین یعنی اباعبداهدین می ِِويِن ِانِّ  َِعن  ِاَبَداا دینو امام  ند:گفتبعد  !ُاحاِم 

یعنی  ؛خواهیدین می ؛ برو شام!خواهیاست. پس دنیا می است؛ دین من خود حسین حسین

؛ بیا کربال! و حاال خواهیخدا را می ؛ برو شام!خواهیخودت را می ؛ بیا کربال!خواهیرا می حسین

ی ون چیزهایی که در ذهن ماست، ی مشکالت، همهحاجات، همهی دهید. همههمین مسیر را ادامه 

اگر شود به ون دست پیدا کرد و کجا باید با محروم بودن از ونها کنار ومد. فکر کنید ببینید کجا می

با پای برهنه دنبال چگونه  ساله را ببین سهی نگاه کن! دختر بچّه ی اسرا راهافله کفش پایت نیست،

  در هتلگاه نگاه کن!! مه بر تن نداری؟ ناراحتی؟ به پیکر اباعبداهجا دود!هافله می

توانید شما میاق افتاده، یک از وحاد بشر اتّف، هر بالیی در تاریخ بشر برای هرهر محرومیّتی، هر مصیبتی

 کسی که با اباعبداه رود،راه می ی بارزش را در کربال پیدا کنید. لذا کسی که با حسیننمونه

جا اهامت گذارد که این؛ بنا را بر این میاندازدبار می جاوید؛ اینمی دارد  به سرزمین کرب و بال رود،اه میر

ُفوَفةٌِاَِنفرمودند:  مگر امیرالمؤمنین !ءُُِ لَُِّار ٍضَِ ر َبالکند.  ای است که با دنیا خانه 18:لدُّن ياِواٌرِبِال َبالِءَِمح 

ی دنیا ارض کرب و بالست. مگر راجع به ، همهبیتبرای دوست اهل و پیچیده شده!بال در ه

ِآثََْرَِوِِاسَِال َعبِِّاهللُِِرَِح َِ :نفرمودند الحوائج است، امام سجّادگویید بابکه می العبّاساباالفضل فََْ َقد 

ِسهِِخَاِِىِ َوَِفدِاَب   ِ  را، او ایثار کرد و بال را پذیرا شد و استقبال  العبّاسخدا رحمت کند اباالفضل 19:اهُِبِنَْف 

 راجع به حضرت اباالفضل کرد. امام صادق کرد و جان خودش را فدای برادرش اباعبداه

يماِن،ِجاَهَدَِمَعِاَِب كاَنَِعمََّناِال َعّباُسِناِفَذِال َبِصيَرِة،ُِص  بَِِِفرمودند: َِبالءاَِحَسنااِاِل ِ ِشِ يدِاَِعب ِداهلِلَِوِاَب      20ا:َوَِمض  

کرد بینش عمیقی داشت؛ تا عمق حقایق را درک میبود؛ بصیرت نافذ و  ةنافذالبصیر عموی ما عبّاس

                                           

 .104 ص غررالحکم، آمدی،تمیمی و 296 ص ،74 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛348 ص ،226 یخطبه البالغۀ،نهج سیّدرضی، .18

 .193 ص ،3 ج االخبار،شرح ون،حیابن و 68 ص ،1 ج خصال، صدوق، ؛274 ص ،22 ج بحاراالنوار، جلسی،م .19

 به ،114 و 112 ص بصیرت،ینامهفرهنگ شهری،ری و 198 ص شجرةالمبارکۀ، رازی،فخر ؛191 ص ،3 ج االخبار،شرح حیون،ابن .20

 .356 ص عمدةالطّالب، و 89 ص ۀ،سرّالسّلسلۀالعلویّ عمر،بنمفضّل از: نقل
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ِاِل ِيمانِِدید. و می ِاَِب ِایمان بسیار راسخ و استواری داشت؛ :ُص  َب َِمَع همراه ِ:َعب ِداهللِِجاَهَد

َِبالءاِجهاد کرد.  الحسینعبداهابی ِپذیرای بال شد و چه نیکو پذیرای بال شد. و ِ:َحَسنااَوِاَب     َوَِمض  

ا   حاجت بگیرید! خواهید بروید سراغشاین همان کسی است که شما می ،و به شهادت رسید. خب :شِ يدا

شنیدهی لطیف هو بگویو؛ احتماالًیک نکته ضل ،دانیداید و می  ضرت اباالف صلی ح  عبّاس که نام ا

 را هو طبق حروف ابجد حساب کنید؛ الحسینشود؛ بابمی 133ابجد، عددش است، طبق حروف 

الحوائج هو هست. پس هر وهت باب ازطرفیاست.  الحسینباب شود؛ لذا عبّاسمی 133ون هو 

جز  ،نخواهی یچیز دیگراگر هیچرو بیاوری.  توانی به عبّاس، میی حاجتت شتتد حستتینهمه

برو ستتراغ  ،نخواستتتی هیچ دیگروهتی که  .ستتراغ اباالفضتتل وهت برو، ونخود امام حستتین

ٍءِفَاب ِكِِلَه ِ ِباِكياِاُِكن تَِِِِانِ ِ!يَاِاب َنَِشِبيبٍِبه پسر شبیب فرمودند:  . یادتان هست که امام ر اعبّاس

جدّ غریب و مملوم  نی، برای پسر شبیب، اگر خواستی برای چیزی گریه ک 21:طاِلبٍِب ِنِاَبِيب ِنَِعِ  ِِِّل  ُحَسي نِِ

یه کن! علیبنمن حستتتین مه گر ها کن؛ ه مه را ر تهیعنی ه ها کن؛ فقن ی خواستتت یت را ر ها

ماتو داشتتته باش و  گریه کن؛ فقن برای حستتین را بخواه و فقن برای حستتین حستتین

که پیش کسی  شود برودچطور رویش می کند،انسان جرأت میدانو واهعاً چطور دار باش. من نمیغّصه

سرش ومده،ون همه  صائب عمیو و هولناک بر  ستهون م  های حقیر خودش، ازها و حاجتوهت از خوا

شکالت کو شکوه و گله کند؟ م سچک خودش پیش ونها  صالً یادش بیاید! چطور ممکن ا شما ا ت؟! ویا 

خیلی اش جلوی رویش پرپر شده، گله کنید که مثالً مدل ماشینو مادری که بچّه شود پیشرویتان می

ست! حاال این مثالی که زدم ضلی خود من بود. کنار کوچکیبود؛ به  خیلی کوچک، باال نی که  اباالف

صیبت دید،و سان بگوید اباوهت ون ون همه داغ دید! ن همه م ضلاان سراغ باب لف ست و  الحوائج ا

ضل شکالتی در زندگیش دارد؛  و برود اباالف شد که چه م صالً یادش با شد! کنار ون همه ا یادش با

                                           

 .130 ص امالی، صدوق، و 286 ص ،44 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛502 ص ،14 ج الشّیعۀ،وسائل لی،حرّعام .21
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را  وهت بخواهد اباالفضلنبیند، یاد مشکالت کوچک و حقیر خودش بیفتد و ومصیبت که دارد می

 های حقیر و کوچک خودش دست پیدا کند. که به خواستهوسیله کند برای این

ستو به می سیو که یکی از درس این نکتهخوا شورا میبر خت این شود وموهای بزرگی که از مکتب عا

ر عبودیّت و بندگی خدا های معمولی در مسیخواهند فوق انسانها، خصوصاً ونها که میاست که انسان

طلب طلب و راحتن کرب و بال بار بیندازند؛ عافیتباید در سرزمی باید پذیرای بال باشند؛ اینها راه بروند،

شند؛ ست. تو که می چون نبا ست؛ جز با بالخواهی به کمال بال رمز تکامل ا سی، بال رمز تکامل ا  به بر

م. بال رمز اه، در فصتل صتبر مفصّتل تو تیح دادشتراب طهورها را در کتاب رستی. این بح کمال نمی

ست که  ست. بال سختی نی سد، راهی جز تحمّل بال و  سی که بخواهد به کمال بر ست. برای ک تکامل ا

سانیّ ِکند. ت را در جان ما خلق میحقیقت ان ن سْْْْانََِلَقد  َناِاِل ِ ست که ظرف روحی ما را  22؛َكَبدٍِِِِف َِخَ ق  بال

کند؛ بالستتتت که برای دریافت و پذیرا شتتتدن عطاهای بزرگ الهی و مقامات بلند عبودی بزرگ می

دهد. بالستتت که ها را به ما میدهد و امکان رفع ون کاستتتیهای ما را به خودمان نشتتان میکاستتتی

کند. بالست که ما را وید؛ بالست که غرور را در وجود ما فروکش میشما می ها را از روح و جاندورتک

و وثار متعدّد دیگری که در ستتیر مراتب بندگی و عبودیّت بر  کند؛ی حرکت میکنده و ومادها دلاز دنی

ست. ست. کسی که می ..بال مترتّب ا ست که پس بال رمز تکامل ا شرطش این ا خواهد به کمال برسد، 

 بال و سختی باشد.  پذیرای

ا کالس درس بخوانید، در یک رشتتتته تحصتتتیل کنید، علو پیدا کنید، به یک ت خواهید چندشتتتما می

سختی درس خواندن را باید تحمّل کنید؛ سختی مدرسه و دانشگاه رفتن  ی کمال علمی برسید،مرتبه

ات امتحان را باید تحمّل سختی حضور در جلس وها را باید تحمّل کنید؛ سختی انجام تکالیف و تحقیق

پذیر نیستتت. پس بال رمز تکامل استتت و ون انستتانی که کمال امکان ،کنید؛ بدون تن دادن به ستتختی
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هراری و بیتابی وورد بیرو شتتد؛ بال که طلب نباستتد، باید پذیرای بال باشتتد؛ عافیتخواهد به کمال برمی

مان بد نگوید. تو اعتراض نکند؛ خدای ناکرده به زمین و ز ظرفیّتی نشتتتان ندهد؛نکند؛ از خودش کو

ستار تکاملی! شواری خوا ساخته نمیبدون این د شق ها  ست. بال محک ع شوی؛ پس بال رمز تکامل ا

که این دعوی را بکند، معشتتوق او را ق خدایی، مدّعی عشتتق اولیاء خدایی، هراستتت. تو که مدّعی عشتت

خودت را برای محک خوردن  ادق است. تو دعوی عاشقی کردی!جا صزند که این دعوی تا کمحک می

بَِاَِعشتتتق به خداستتتت، هرون فرمود:  ،وماده کن. اگر ایمان ِيَُْقوُلواِآَمّناَِوُِه  ِِلَِِانِ ِالّناسَُِِحسِْْْْْْْْْْْ رَُكواَِان  يُْتْ 

تَُْنونَِ صرف اینگونه میویا مردم این 23؟!يُْف  سپردیو،ایمان ووردیو، دل به خد که گفتندپندارند که به  از  ا 

زنیو؟ چه تصوّر اشتباهی! لذا اگر دعوی عاشقی داری خودت را شود؟ ونها را محک نمیونها پذیرفته می

صال  ست. بدون بال، لقاء و و صال ا شوق تو را محک بزند و بال رمز و ست. امکانوماده کن که مع پذیر نی

ِرَبِّكَِِكاِوحٌِِِِانَّكَِمگر هرون نفرمود:  فَِِِِال   حاِا های فراوانی را متحمّل تو در بستر زندگی دشواری 24:ُمالِقيهَِِكد 

شتتوی. پس کستتی که طالب ل میبه مالهات و دیدار پروردگارت نائ هاشتتوی و در پی این دشتتواریمی

َتِعدُّواِفرمودند: که  ی زیبای اباعبداهباید خودش را برای بال وماده کند. همان جمله ،وصال است ِاس 

 را برای بال وماده کنید.  خودتان 25:ِل  َبالءِِ

ست. برخورداری می خواهد،خواهد، رفاه مییو، هرکس وسایش میگفت خواهد، برود! شام در انتمارش ا

سی امام حسینامّا  صال و لقاء را میخواهدرا می اگر ک سی و باید خودش را برای بال او  خواهد،، ک

ومد. ون چیزی که تو انتخاب کردی شترطش ت؛ باید میو اگر بال ومد، بداند که طبیعی است وماده کند؛

کند و به بال خوشامد از بال استقبال می ،بالست. لذا طالب کمال، طالب عشق و معشوق و طالب وصال

که فرمود: اولیاء خدا  عمرانبنستتت در ون حدی  هدستتی خطاب به موستتیگوید. خاطرتان همی
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اِلِحينَِگویند: وورد میمیفقر به ونها رو وهتی  عاِرِالصّْْْْْْْْْْْْ ِبهِْْْْْْْْْْْ  ای عالمت خوش ومدی! خیر مقدم :َمر َحباِا

ُِعُقوبَُْتهُِگویند: وورد میمیمّا وهتی رفاه و ثروت به ونها روا صتتتالحان! یک گناهی مرتکب  26:َذن ٌبُِعجَِّ ت 

سر ما را به همین دنیا گرم میشدیو که خدا فوری دارد عقوبتش را به ما می  او کند؛ ما ازدهد. یعنی 

شامد میمیمانیو. لذا به بال خیر مقدم میباز شورا و تابی و بیگوید؛ نه اینکه بیگوید؛ خو هراری کند. عا

صه صهکربال عر شورا و کربال عر ست. عا ست. ی تکامل ا شق ا ست. ی ع صال ا شورا و کربال وادی و عا

ستر کرب و بال محقّق میو صال در ب ست که هو کمال، هو عشق، هو و شدی؟ منتمر شود. علذا شق  ا

 !باش

 چون تیر عشق را به کمان بال کند

 

 دتل والء کنتتت بر دل اهتتاوّل نشس 

 

شاید خود ما باشیو شوید و هر«. الءواهل» :و حاال مخاطب خاصّ این شعر هو  چه در ومدید اهل والء ب

باشتتتد، بالیا ی عبد باالتر چه مرتبهتر استتتت. هرلوتر بروی، بال ستتتنگیناین وادی عشتتتق و محبّت ج

َن ِبياءَُِبالءاِاَِِِانََِّاَشدَِّالّناسِِتر است. سنگین ِصياُءِِثُ َِّشدیدترین مردم در تحمّل بالیا پیامبران هستند.  :ِل  َو  اِل 

ِلياُء[ِ]ثُ َِّ َو  َثُل[ 27اِل  َم  َثُلِفَاِل  َم  َماِثُلِ]ثُ َِّاِل  َماِثُلِفَاِل  چه ی هربشتتتان، هرمرتبه به مرتبه، هرچه مرتبه 28:ثُ َِّاِل 

 شان به حضرت حقّ باالتر، بالهاشان بیشتر. نزدیکی

 دتنتدهیتترش متشتال بیتتام بتتتج  تر استرّبتزم مقته در این بتهرک

 

شیدن جام بال، نمی سر ک سید. باید جرعه جرعه جام و جز با  ست ر صال دو شی تا شود به و بال را بنو

 شود. گفت:مستی وصال حاصل 

 ی رندان بالکش باشدعاشقی شیوه  تنعّو نبرد راه به دوستنازپرورد 
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 عاشقند. این دو بیت چقدر زیباست:  رندان بالکشند؛ الحسینلذا اصحاب اباعبداه

 ی تتالیتتربتت کتتان دشتویتتتالجتب  یتدایتیدان ختد ای شهتتاییتکج

 گشتند!دنبال بال می اینها بالجو بودند؛

 یتتوایتان هتترغتر ز متتتدهتترنتتتپ  قتتباالن عاشد ای سبکتتاییتکج

 شود وموخت،و نهضت عاشورا می الحسینهای بزرگی که از مکتب اباعبداهحال یکی از درسهربه

شدن با اباعبداه ست که اگر طالب مراتب بلند کمالی و طالب همراه  ی و پیوستن به هافله همین ا

در بالیا از  باید خودت را مستتتعدّ بال کنی. بالجو باشتتی؛ از بال استتتقبال کنی و هستتتی، اباعبداه

َِ ر َبال :تابی نشان ندهی کههراری و بیخودت بی ٍمِعاُشوراِءُُِ لَُِّار ٍض ُِ لُِّيُْو   .ءُِو
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